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Valby Lokaludvalgs høringssvar vedr. handlingsplan for vejstøj 

 

Valby Lokaludvalg har fået Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023 i 

høring og har behandlet sagen i lokaludvalgets By og Trafikudvalg 

den 2. april. Høringssvaret er behandlet og vedtaget på lokaludvalgets 

møde den 9. april 2019. 

 

Lokaludvalget hilser handlingsplanen velkommen, idet vejstøj er et 

væsentligt problem som har store konsekvenser for de påvirkede 

borgere og på bymiljøet som helhed, ikke mindst i en bydel som 

Valby, hvor der er mange vejstrækninger med høj trafikbelastning. Vi 

ser også med tilfredshed, at det kan dokumenteres, at de forudgående 

handlingsplaner har haft en positiv effekt.  

 

I Valby er flere veje blevet renoveret med støjreducerende asfalt, 

herunder Vigerslevvej, Ålholmvej, Roskildevej, Valby Langgade og 

senest Folehaven. Det har haft en mærkbar effekt og opleves som en 

væsentlig forbedring af forholdene. Den igangværende renovering af 

dele af Gl. Køge Landevej forventes færdiggjort i dette forår. 

 

Vi har som det højst prioriterede ønske, at Vigerslev Allé fra 

Toftegårds Plads til Vigerslevvej bliver prioriteret meget højt, da det 

er et mangeårigt ønske, der berører rigtig mange borgere. Der har 

været igangsat forberedende planlægning af en renovering af 

strækningen, og vi ønsker, at denne strækning bliver rykket frem til 

renovering og støjreducering så hurtigt som muligt. Ønsket er 

aktualiseret af, at byggeriet på FL Smidth-grunden nu er næsten 

færdigt. Hvis arbejdet etapeopdeles, ønsker vi, at strækningen 

nærmest Toftegårds Plads bliver prioriteret højest. Desuden er det et 

ønske, at Toftegårds Plads - Toftegårds Allé - Søndre Fasanvej 

prioriteres i forhold til støjdæmpning. 

 

Tilsvarende har vi oplevet en mærkbar effekt af de strækninger, hvor 

hastigheden er blevet nedsat fra 60 km/t til 50 km/t. Det gælder Ring 

II på Ålholmvej, Vigerslevvej og Folehaven samt strækningen på 

Vigerslev Allé mellem Sjælør Boulevard og Enghavevej. 

 

Det er derfor Valby Lokaludvalgs ønske, at hastigheden også 

nedsættes på strækningen af Roskildevej fra Skellet til Damhustorvet, 

hvilket vi blev stillet i udsigt som en del af renoveringen. Dette er 
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imidlertid ikke effektueret. På den østlige del af denne strækning bor 

der mange borgere, der er påvirket af støjen, og ved Damhussøen sker 

der en stor støjudbredelse i hele området ved søen. 

 

Vi ser også gerne de mange andre positive tiltag videreført. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Fjeldsøe 

Formand for Valby Lokaludvalg 

 

 

 


